
                                               मोबाईल app ची माहिती 

                                              Screenshot Easy 

आपल्या मोबाईल स्क्रीन चा फोटो(screenshot) घेणे. 

आपल्या मोबाईल वरील प्रॉब्लेम,  चॅटटिंग ट िं वा इतर आपल्या मोबाईल स्क्रीन वरील महत्वपणूण माटहती 

ट  शब्दात न सािंगता त्याचा फोटो घेऊन जसिं आह ेतसिं इतरािंना share  रण्यासाठी , ऑनलाइन  ाम 

 रत असताना एखादी माटहती , इमेज, ोड , ऍडे्रस ई. चा स्क्रीन शॉट घेऊन आपल्या  डे जतन  रता 

येईल. 

आता बऱ्याच Latest andriod मोबाईल ना स्क्रीनशॉट  ाढण्यासाठी inbuilt system/app उपलब्ध 

आह े, ते पाहण्यासाठी power button प्रेस  रा, त्या मध्ये power off , rebbot, screenshot etc 

टवटवध ऑप्शन येतील त्यातील स्क्रीनशॉट ला टच  रा , मोबाईल स्क्रीन चा फोटो/ स्क्रीनशॉट टनघेल  

आटण ज्या मोबाईल मध्य ेह ेinbuilt app system नसेल त्या साठी play store वर  अने  app 

आहते.त्यातीलच वापरण्यास सोयीचिं व सवण मोबाईल वर चालणार app पाहू.... 

Appच ेनाव :- 

Screenshot Easy 

साईझ:- 

              फक्त 4.6 MB 

टलिं :- 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.icecoldapps.screenshoteasy 

 

1)वरील टलिं  टच  रून app डाउनलोड  रून इन्सस्क्टॉल  रा. 

2) app ओपन  रा , आपल्याला स्क्रीनशॉट  सा घ्यायचा याची माटहती टलटखत स्क्वरूपात पाहायला 

टमळेल. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.icecoldapps.screenshoteasy


3) स्क्रीनशॉट दोन प्र ारे घेता येतो. 

A) स्क्रीनशॉट घेण्यासाठी 'power button व valume down button म्हणजे आवाज  मी  रण्याचे 

बटन' ह ेदोन्सही ए ाच वेळी दोन से िं द प्रेस  रा/ दाबनू धरा. स्क्रीन चा फोटो टनघेल, फोटो टनघत 

असताना  ॅमरा चा आवाज येईल व स्क्रीनशॉट इमेज सेव्ह दखेील होईल. 

वरील पद्धतीने स्क्रीनशॉट टनघत नसेल तर…… 

B) वरील प्रमाणेच 'power button आटण मोबाईल चे home button " दोन्सही ए ाची वेळी 2 से िं द 

प्रेस  रा/ दाबनू धरा.फोटो  ाढल्यासारखा आवाज येईल व स्क्रीनशॉट इमेज सेव्ह होईल.ते आपण 

मोबाईल gallery तनु पाहू श तो. 

4) स्क्रीनशॉट app मध्ये जाऊन ⚙ सेटटिंग मधनू आपण हवी तशी सेटटिंग  रता येईल.  

Theme, language, storage, file name,date and time, rotate, switch colour , image 

format etc ची हवी तशी सेटटिंग  रू श तो. 

आह ेना सोप्प....! 

चला तर मग, या app च्या सहाय्याने स्क्रीनशॉट घेऊन "स्क्माटण मोबाईल वापर ते " व्हा  व इतरािंनाही 

सािंगा . 

                                            धन्यवाद 
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